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На основу члана 60. став 2, 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, 

број: 62/2006, 65/2008 и 41/2009) и члана 41. став 1. тачка 5. Статута општине 

Блаце(„Службени лист општине Блаце“, број: 7/2008, 8/2013, 1/15) Скупштина општине 

Блаце на седници одржаној 29. 04. 2015. године,  д о н е л а  ј е 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ  ЗА 

2015.ГОДИНУ 

Члан 1. 

Усваја се Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Блаце за 2015. годину, на који је дало сагласност Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине, број: 320-11-02916/2015-14 од 15.04.2015. године. 

Члан 2. 

Овим Програмом утврђује се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се 

Програм доноси, динамика извођења радова и улагање средстава. 

Члан 3. 

Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Блаце за 2015. годину. 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине  

Блаце“. 

Број: I-320-662/2015 

 У Блацу, дана: 29.04.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                     Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, број 129/07, 

34/2010, Одлука УС и 54/2011) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15), Скупштина општине Блаце на 

седници одржаној дана 29.04.2015. године, донела је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

 

I ИМЕНУЈУ СЕ члан и заменик члана Изборне комисије општине Блаце, и то: 

 

1. Јелена Милетић, из с.Барбатовац, за члана (ДС); 

2. Зоран (Драгослав) Марковић, из Блаца, ул.Вука Караџића 28 б, за заменика члана 

(ДС). 

 

 

II Решењем известити: именоване и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном листу 

општине Блаце. 

 

Број: I-02-673/15 

У Блацу, 29.04.2015. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                Златко Димитријевић с.р 
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      На основу члана 60. став 1. тачка 2. и 4. Закона о јавним предузећима ( „Службени 

гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013, 44/2014 и др.закон) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута 

општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр. 7/08, 8/13 и 1/15), Скупштина општине Блаце 

на седници одржаној дана 29.04.2015. године, донела је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ  

 

 

                                                                                I 

 

             ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у Блацу на 

Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, број 

705 од 27.04.2015. године о куповини непокретности у површини до 50 ари, од физичких 

лица у атару села Међухана-Шиљомана и Претрешња, а за потребе одржавања и прекривања 

градске депоније (сметлане). 

 

                                                                                II 

 

              Решењем известити: ЈКП „Блаце“ и архиву Скупштине општине Блаце.                

 

                                                                                III 

 

              Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном листу 

општине Блаце". 

 

              Број: I-463-642/15 

              У Блацу, 29.04.2015. године 

 

 

                                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

             Златко Димитријевић с.р 
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      На основу члана 60. став 1. тачка 2. и 4. Закона о јавним предузећима ( „Службени 

гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013, 44/2014 и др.закон) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута 

општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр. 7/08, 8/13 и 1/15), Скупштина општине Блаце 

на седници одржаној дана 29.04.2015. године, донела је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ  

 

 

                                                                                I 

 

             ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у Блацу на 

Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, број 

704 од 27.04.2015. године о одобравању подизања кредита у износу до 8.000.000,00 динара за 

набавку основних средстава – обнављање машинског парка. 

                                                                                II 

 

              Решењем известити: ЈКП „Блаце“ и архиву Скупштине општине Блаце.                

 

                                                                                III 

 

              Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном листу 

општине Блаце". 

 

              Број: I-42-641/15 

              У Блацу, 29.04.2015. године 

 

 

                                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

          Златко Димитријевић с.р 
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На основу члана 17. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. 

гласник РС“, бр. 83/14), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/14) и члана 68.  

Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13 и 1/15), Општинскo веће 

општине Блаце, на седници одржаној дана 08.4.2015. године, донело је 

 

 П Р А В И Л Н И К  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ 

 

Члан 1.  

 Овим Правилником се уређују обим, услови и начин суфинансирања пројеката из 

буџета Општине Блаце у области јавног информисања у 2015. години, у циљу информисања 

јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Блаце, а 

посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских 

права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности 

и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, 

укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и 

физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи. 

I ПРАВО УЧЕШЋА 

 

Члан 2.  

 Право учешћа на Конкурсу имају: 

1) издавачи медија који су уписани у Регистар медија и 

2) правна лица, односно предузетници, који се баве производњом медијских садржаја, а који 

приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на Конкурсу. Ако је 

учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом 

за сваки од медија. 

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности 

пројекта. 

 Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. 

 

Члан 3.  

  Под медијима се, у смислу Закона о јавном информисању и медијима, подразумевају 

дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм и телевизијски 

програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки 

обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру 

медија, у складу са Законом. 

 Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део 

целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области 

јавног информисања. 

 

Члан 4.  

 Висина буџетских средстава предвиђених за суфинансирање пројеката по овој 

Одлуци, износи 1.300.000,00 (словима: милион триста хиљада) динара, опредељених на 

Глави 4.14. Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти (Програм 13 – Развој  
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културе), позицији 423 – Суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради 

остваривања јавног интереса. 

 

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

 

Члан 5.  

 Пројекти пријављени на Конкурс се оцењују према мери у којој су предложене 

пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног 

информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, и према 

мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

 Приликом доделе средстава, водиће се рачуна и о следећим специфичним 

критеријумима: значају пројекта са становишта јавног интереса, традицији пословања 

подносиоца пројекта, техничкој и кадровској опремљености, обиму и квалитету пређашње 

сарадње са Општином Блаце у остваривању јавног интереса грађана, као и територији 

реализације пројекта на територији Општине Блаце. 

 

III ПОСТУПАК  

 

Члан 6.  

 Јавни позив расписује начелник Општинске управе. 

 Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе, као и на званичној 

интернет страници Општине Блаце, где мора бити видљив и доступан јавности све време 

трајања Конкурса. 

 Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива. 

            Пријаве се подносе у затвореној коверти у штампаном облику и на компакт диску, 

насловљеној са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине 

Блаце ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години“ и са 

назнаком „не отварати“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у 

даљем тексту: Комисија), преко писарнице Општинске управе, или поштом на адресу: 

Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце. 

 

Члан 7.  

Пријава на Конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из 

области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 126/14). 

           Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и: 

1. предлог пројекта (Образац 1); 

2. буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1); 

3. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а); 

4. решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а); 

5. доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије); 

6. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима; 

7. наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Блаце у претходним 

годинама са бројем и врстом реализованих медијских садржаја; 

8. за правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, 

доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија. 

 

 

 

 



Страна 7 

Службани лист Општине Блаце 4/15 

 

Члан 8.  

            Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну 

документацију и објашњења. 

            Неблаговремене пријаве на Конкурс, пријаве упућене факсом или електронском 

поштом, наведена Комисија неће ни разматрати.      

    Учесник Конкурса који је поднео непотпуну, односно непрецизну, пријаву или 

документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. У случају 

непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати. 

            Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Јавном 

позиву за учешће на Конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено 

обавештење, и његов пројекат се не разматра. 

 

IV РАД КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ  

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

Члан 9.  

Поступак спроводи Комисија састављена од 3 (три) члана. Уколико на расписани 

Конкурс пристигне више од педесет пројектних пријава, Комисија ће имати пет чланова. 

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих је већина из реда 

независних стручњака за медије и медијских радника, а који нису у сукобу интереса и не 

обављају јавну функцију. 

Чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, уколико 

предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима 

и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања. 

Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

О раду Комисије се води записник. 

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Блаце. 

 

V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 10.  

Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из 

буџета Општине Блаце доноси Председник општине Блаце, на основу образложеног 

предлога Комисије, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. 

Ако средства опредељена за Kонкурс нису у целости расподељена, Општина Блаце 

може да распише нови конкурс за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске 

године 

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије. 

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине 

Блаце и достављена сваком учеснику конкурса у електронској форми. 

Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.  

Против решења се може поднети жалба, у року од 8 дана од дана достављања у 

електронској форми. О жалби одлучује Општинско веће општине Блаце.  

Након доношења Решења, са подносиоцима изабраних пројеката ће бити закључени 

уговори о суфинансирању пројеката. 

 

Члан 11.  

 Додељена средства ће бити пренета из буџета Општине Блаце, са позиције 423 – 

Суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса. 
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     У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката из области јавног 

информисања, учесник Конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави 

наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу за извештај 

(Образац 2) прописаним Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/14), и то најкасније месец 

дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта. 

       Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, 

односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, 

учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о 

емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту, 

који ће садржати за сваки прилог следеће информације:  

1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина, 

2. назив прилога/текста, 

3. тема прилога/текста, 

4. учесници прилога, 

5. емисија у којој је прилог емитован/рубрика у новинама у којој је текст објављен. 

 

Члан 12.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Блаце". 

 

Број: II-400-562/15 

Дана 08.4.2015. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  

                  ПРЕДСЕДНИК 

                        Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС", број 135/04, 36/09, 72/2009 и 43/2011-одлука УС), члана 194. став 4. Закона о општем 

управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10) и члана 

68. Статута општине Блаце („Службени лист oпштине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15), по 

прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број: 

401-00-336/2015-09, од 02.03.2015. године, поступајући по примедбама у истој, Општинско 

веће општине Блаце, на седници одржаној дана 08.04.2015. године, доноси 

 

П Р О Г Р А М 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2015. године планирају у области заштите и унапређења животне 

средине на територији општине Блаце, у складу са Законом о заштити животне средине 

("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), чланом 81. Закона о управљању отпадом 

("Службени гласник РС", број 36/09) и другим посебним законима из области заштите 

животне средине. 

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Блаце у 

укупном износу од 2.500.000,00 динара, а како је то предвиђено у разделу Услуге очувања 

животне средине позиција 398 Одлуке о буџету општине Блаце. 

Члан 2. 

 

Средства из члана 1. став 2. овог Програма користиће се за:  

 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији 

општине Блаце:                            

                                                                                                                       100.000,00 динара 

 

У току 2015. године планира се праћење следећих параметара:  

- праћење квалитета ваздуха,  

- праћење нивоа комуналне буке,  

- мерења буке у ванредним ситуацијама 

- испитивање квалитета земљишта у зонама заштите изворишта водоснабдевања 

- мерења у ванредним ситуацијама. 

За реализацију наведених мониторинга у току 2015. години биће закључени уговори са 

овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након спроведене јавне 

набавке и у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012).  

 

2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте:     

                                                                                                             2.000.000,00 динара 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма и то:  

- санација депоније комуналног отпада општине Блаце  
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- уређење простора одређеног за складиштење грађевинског отпада 

- подстицање смањења настајања отпада, рециклажу и поновну употребу отпада 

- ажурирање катастра дивљих депонија 

- за озелењавање и уређење зелених површина, обезбеђивање садница за пролећну и јесењу 

садњу за допуну зелених површина у парковима и другим јавним површинама 

- пројекти пошумљавања и заштите природних добара на територији општине,  

- делимично чишћење речних корита, потока, канала – од комуналног отпада, шибља и 

растиња, у циљу заштите од поплава, 

- набавка мобилне опреме за сакупљање отпада (типизиране посуде, контејнери) 

- санација и рекултивација дивљих депонија н0а територији општине, у оквиру акција 

- набавка и постављање табли упозорења 

- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама изазваним хемијским удесом, као 

и друге подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом 

укаже потреба.  

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим 

из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са другим институцијама са територије 

општине Блаце. Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног 

акта Председника општине, а на основу поднетих захтева надлежних предузећа и 

институција са територије општине Блаце, као и предлога надлежнe службе Општинске 

управе општине Блаце.   

 

3. Научно-истраживачки програми и пројекти:            

                                                                                                                          50.000,00 динара 

  

На основу поднетих захтева од стране заитересованих лица у току 2015. године вршиће се 

суфинансирање научноистраживачких пројеката, студија, дипломских и других стручних 

радова из области заштите животне средине и природних добара, за које постоји интерес за 

њихову реализацију на територији општине Блаце.  

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника 

општине, као и оцене о значају стручног рада, коју доноси надлежнa Служба за инспекцијске 

послове, буџетску инспекцију и ревизију. 

 

4. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине 

(радионице)                    

150.000,00 динара 

 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине, Општинска управа општине Блаце, надлежно одељење за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност ће у сарадњи са 

другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, 

скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне средине и 

обележавању значајних датума и догађаја, као нпр. 

- обележавање Дана планете Земље 

- обележавање Светског дана заштите животне средине  

- сајмови заштите животне средине 

- кампања за смањење продукције комуналног отпада и предности рециклаже 

- други значајни датуми, догађаји, манифестације и акције 

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих захтева за 

суфинасирање од стране образовних установа, јавних предузећа, туристичке организације и 

институција са територије општине Блаце. Акт о додели средстава за суфинсирање из ове 

позиције доноси Председник општине.  
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5. Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине 

150.000,00 динара 

 

Ови програми ће се реализовати на основу конкурса. 

 

 

6. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 

             50.000,00 динара 

 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 

животне средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају заштите 

животне средине, у току 2015. године планирано је обавештавање јавности о стању животне 

средине путем средстава јавног информисања. 

 

Члан 3. 

 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених 

средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник Републике 

Србије", број 135/04 и 36/09).  

 

Члан 4. 

 

Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Блаце утврђује 

приоритетне активности, на предлог надлежног одељења за урбанизам, грађевинарство, 

имовинско правне послове и комунално стамбену делатност. 

 

Члан 5. 

 

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза, и реализацију 

појединачних програма и пројеката спроводи надлежна Служба Општинске управе.  

Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Блаце, Одељење 

за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност, 

пре усвајања Програма за наредну годину.  

 

Члан 6. 

 

Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Број: II-400-185/2015 

У Блацу, 08.04.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК                                         
             Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 194. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 

33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 87. став 2. Статута општине Блаце 

(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13 и 1/15), Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаној дана 08.04.2015. године, решавајући по захтеву начелнице  Општинске 

управе општине Блаце, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији послова у Општинској управи општине Блаце, који  

је донела начелница Општинске управе, под бројем III-02-547/2015, од 08.04.2015. године. 

 

 II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 IV Решење доставити: Општинској управи и архиви овог органа. 

 

Број: II-02-560/2015 

У Блацу, 08.04.2015. године 

ГА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                            Иван Бургић с.р.    
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 На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским  заједницама (''Службени 

гласник РС'', број 36/06 ) и члана 68. Статута општине Блаце (''Службени лист општине 

Блаце'' бр. 7/08, 8/13 и 1/15) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној  дана 

24.04.2015. године, донела је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава  црквама и традиционалним 

верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на 

територији општине Блаце  

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава 

ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским 

заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији 

општине Блаце. 

 

Члан 2. 

 Висина средстава за финансирање или суфинансирање пројеката из члана 1. овог 

Правилника, црквама и традиционалним верским заједницама утврђује се сваке године 

Одлуком о буџету општине Блаце. 

 Средства из става 1. овог члана  додељиваће се на основу јавног конкурса. 

 

Члан 3. 

            Традиционалне цркве су у складу  са Законом о црквама и верским  заједницама јесу 

оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни субјективитет 

стечен на основу посебних закона, и то: Српска Православна Црква, Римокатоличка Црква, 

Словачка Евангеличка Црква а. в., Реформатска Хришћанска Црква и Евангеличка 

Хришћанска Црква а. в. 

              Традиционалне верске заједнице су у складу са Законом о црквама и верским  

заједницама, јесу оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је 

правни субјективитет стечен на основу посебних закона, и то Исламска верска заједница и 

Јеврејска верска заједница. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 4. 

 Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања 

или суфинансирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница за изградњу, 

одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Блаце имају 

следећи субјекти: 

-традиционалне цркве; 

-традиционалне верске заједнице. 
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III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 5. 

 Критеријуми за доделу средстава за финансирање  или суфинансирање пројеката 

цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Блаце за изградњу, 

одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Блаце јесу: 

-број верника ; 

-да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро; 

-стање у ком се налази објекат; 

-суфинансирање пројеката из других извора; 

- усмереност ка што већем броју корисника; 

-унапређење  стања у ком се налази објекат; 

-реалан финансијски план за предложени пројекат; 

-да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији општине 

Блаце. 

 

 

Члан 6. 

 Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за доделу финансирања или 

суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине 

Блаце додељују се за: 

-пројекте изградње црквених или верских објеката; 

-текуће поправке и одржавање  црквених или верских објеката; 

-пројекте обнове црквених или верских објеката; 

- текуће материјалне трошкове. 

 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 7. 

 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирања пројеката црквама и 

традиционалним верским заједницама  за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских 

објеката на територији општине Блаце из члана 2. овог Правилника расписује Општинско 

веће, најмање једном годишње. 

 Јавним конкурсом из става 1. овог члана Општинско веће  одређује који пројекти из 

члана 6. овог Правилника ће се финанисрати или суфинансирати и  износ средстава. 

  

Члан 8. 

 Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава црквама и 

традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских 

објеката на територији општине Блаце, коју именује Општинско веће (у даљем тексту: 

Комисија). 

 Решењем о именовању Комисије утврђују се састав, задаци и друга питања од значаја 

за рад Комисије. 

Члан 9. 

 Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Блаце, локалним 

медијима  и огласној табли Општинске управе општине Блаце. 

 Јавни конкурс садржи: 

- врсту пројеката   и износ средстава за који се расписује конкурс, 

- субјекте овлашћене за подношење пријаве, 

- услове и критеријуме за подносиоца пријаве, 
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- конкурсну документацију (обрасце), 

- рок за подношење пријаве и адреса, 

- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаним 

обрасцима неће узети у разматрање, 

- и друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 

 

 

Члан 10. 

 Пријава на конкурс подноси се Комисији са назнаком "Пријава на Конкурс за 

финансирање или суфинансирање пројеката црквама и традиционалним верским заједницама 

за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Блаце 

".  

 За сваки пројекат,  подноси се посебна пријава. 

 Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:  

- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистован, 

- одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији и реконструкцији верског 

објекта за који се конкурише; 

- доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа предвиђеним 

законом и прописима који регулишу ову област; 

-детаљан опис пројекта,  за чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава; 

-буџет пројекта;  

-доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту 

(потписане протоколе и др.). 

 Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти. 

 Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Блаце или поштом на 

адресу: Општина Блаце, Карађорђева број 4  - комисији за избор пројеката за  доделу 

средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и традиционалним 

верским заједницама на територији општине Блаце. 

 Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније 

до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), 

без обзира на датум приспећа. 

 

Члан 11. 

 Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката и 

сачињава предлог Општинском већу о избору пројеката који ће се финансирати или 

суфинансирати   из буџета општине Блаце . 

 О спроведеном поступку Комисија води записник који заједно са Предлогом о избору 

пројеката којима се из буџета општине додељују средства  доставља Општинском већу. 

 На основу Предлога Комисије, председник Општинског већа доноси Решење о 

финансирању или суфинансирању пројекта  цркава и традиционалних верских заједница из 

буџета општине Блаце. 

 

 

Члан 12. 

 На основу Решења из члана 11. став 3. овог Правилника  председник Општинског 

већа закључује у име Општине Блаце уговоре о финансирању или суфинансирању пројекта  

цркава и традиционалних верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и 

верских објеката из буџета општине Блаце. 

 Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних 

страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза 

подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних 

страна.  
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Члан 13. 

 

 Корисник средстава,  реализатор пројекта дужан је да у сваком моменту, омогући 

Комисији, контролу реализације пројекта  и увид у сву потребну документацију. 

 Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган 

дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, корисник средстава је 

дужан да средства врати. 

 Корисници средстава, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације 

пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу 

средстава, у складу са закљученим Уговором. 

 Извештај о реализацији пројекта, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о 

реализацији пројекта"  

 Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе 

или се шаље поштом. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

Стручне и административно-техничке послове за спровођење овог Правилника и рад 

Комисије, обављају стручне службе  Општинске управе општине Блаце. 

Обрасце: пријаве на Конкурс за суфинансирање или  финансирање пројеката, детаљног 

описa пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање из буџета општине Блаце,  

буџета пројекта и извештавања (наративног и финансијског) прописује Комисија. 

 

Члан 15. 

 Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Блаце". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Број: II-400-636/15  

Дана 24.04.2015.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК                  

                                                                                                        Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других 

објеката привременог карактера (''Сл.лист општине Блаце'' бр.03/15) и члана 68.  Статута 

Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ бр.7/2008, 8/2013 и 1/2015), Општинско 

веће општине Блаце, на седници одржаној дана 24.04.2015. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

 - ПОСТАВЉАЊЕ БАРАКА – 

 

 

Опште одреднице 

Члан 1. 

Одлуком о постављаљу и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката 

привременог карактера (''Сл.лист општине Блаце'' бр.03/15) (у даљем тексту: Одлука) 

уређени су поступак, начин и општи услови за постављање и уклањање мањих монтажних 

објеката привременог карактера (у даљем тексту: монтажни објекти) на површинама јавне 

намене (у даљем тексту: јавна површина), на територији општине Блаце. 

У складу са Одлуком, овим правилником  уређују се ближи услови за постављање,  

изглед и величина мањих монтажних објеката привременог карактера типа бараке (у даљем 

тексту: барака), на јавним површина, на територији општине Блаце. 

 

Барака 

Члан 2. 

Барака је монтажни објекат намењен обављању пословне делатности површине 

површине од 25 м2 до 50 м2.  

Под монтажним објектом подразумева се објекат монтажне или монолитне 

конструкције, привременог карактера. 

Под пословном делатношћу подразумева се комерцијална, услужна, угоститељска, 

административна и друга слична делатност. 

У бараци није дозвољено обављање производне делатности. 

У бараци се може обављати делатност из делокруга рада државних органа и 

организација, локалне самоуправе и организација које обављају јавну службу и послују 

средствима у државној својини. 

Делатност која се обавља у бараци мокра бити примерена локацији на којој се објекат 

поставља. 

 

     Јавна површина 

 

Члан 3. 

Под јавним површинама у смислу овог Правилника подразумева се изграђено 

грађевинско земљиште у јавној својини Општине Блаце које је у општој употреби (улице, 

тротоари, пешачке стазе, слободне површине јавне намене, паркови и други слични 

простори у функцији јавне намене). 

 Јавним површинама сматра се и неизграђено грађевинско земљиште, које је 

одговарајућим планским документом одређено за уређење или изградњу објеката јавне 

намене или јавних површина, до привођења овог земљишта планираној намeни. 
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Локација 

 

Члан 4. 

Локације за постављање барака на јавним површинама на територији општине Блаце 

одређују се Програмом за постављање мањих монтажних објеката – барака на јавним 

површинама (у даљем тексту Програм). 

На локацијама на којима се предвиђа постављање барака морају постојати услови за 

прикључење на комуналну инфраструктуру. 

Минимални степен опремљености локације комуналном инфраструктуром 

подразумева могућност директног приступа на јавну саобраћајну површину и могућност 

прикључења на електродистрибутивну мрежу. 

У случају да делатност која се у објекту обавља захтева обезбеђивање прикључака на 

јавни водовод, канализацију , ТТ инсталације или КДС онда локација мора да испуни и 

услове прикључења на те инсталације. 

На локацији на којој се поставља барака морају да постоје услови за паркирање 

најмање једног путничког возила. Сматраће се да на локацији постоје услови за паркирање 

уколико у неспосредној близини објекта на јавној саобраћаној површини постоји могућност 

обезбеђивања паркинг места за потребе објекта обављања делатности у бараци. 

На локацији на којој се поставља барака морају да постоје услови за постављање 

канте за отпад. 

Ограђивање локације на којој се поставља барака није дозвољено. 

Одвођење атмосферских вода са локације мора бити према  јавним саобраћајним 

површинама. 

 

Услови за постављање барака 

 

Члан 5. 

 

  Бараке се могу поставаљати на површинама јавне намене након прибављеног решења 

о одобрења за постављање у складу са Одлуком, под следећим условима:  

 

Општи услови. 

-да не ометају прилаз и нормално коришћење суседних објеката; 

-да не ометају нормално и безбедно кретање пешака, уз минималну ширина пролаза на 

тротоарима и стазама од 1,50м; 

-да не смањују видљивост на раскрсницама, угловима улица и не угрожавају безбедност 

саобраћаја; 

-да не нарушавају изглед, амбијенталне и друге вредности насеља, да не угрожавају 

заштићени културни објекат и др. 

-да испуњавају санитарно-хигијенске, услове заштите животне средине и друге услове у 

зависности од намене објекта; 

 

 

Посебни услови: 

-начин градње (постављања) објеката на локацији може бити класични и/или монтажни;  

-материјали који се користи за израду бараке морају одговарати амбијенту у којем се барака 

поставља. Својим изгледом и квалитетом не могу нарушавати архитектонске вредности 

простора у који се постављају; 

 -удаљеност бараке од другог објекта (зграде) трајног карактера било које намене не може 

бити мања од 4,0м или половине висине вишег објекта. Објекат се може поставити и на 

удаљеност мањој од 4,0м уз писану сагласност власника суседног објекта; 
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-удаљеност бараке од мреже или објеката инфраструктуре је у складу са прописима из 

конкретних области на које се инфраструктура односи; 

-спратност бараке може бити максимално П;  

-висина објекта може бити максимално 6,0м; 

-кота пода приземља је максимално 20cm виша од коте тротоара или коте друге јавне 

саобраћајне површине на којој се објекат налази; 

 

Услови за уклањање барака 
Члан 6. 

Након истека периода у којем је одобрено постављање бараке, објекат се мора 

уклонити а јавна површина довести у првобитно стање. 

Са локације се морају уклонити сви делови бараке и трагови свих активности на 

локацији као што су темељи објекта, приступне стазе, инсталације и слично. 

Ближи услови и начин уклањања објекат се дефинишу Уговором. 

 

 

Завршне одредбе 

Члан 7. 

 Сва питања која нису уређена овим Правилником уређиваће се позитивним законским 

прописима и прописима из надлежности локалне самоуправе у области комуналног уређења 

и уређивања грађевинског земљишта.  

 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења од стране Општинског већа 

Општине Блаце. 

 

Број: II-353-604/15 

Дана 24.04.2015. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  

          ПРЕДСЕДНИК 

                       Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 7. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других 

објеката привременог карактера (''Сл.лист општине Блаце'' бр.03/15) и члана 68.  Статута 

Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ бр.7/2008, 8/2013 и 1/2015), Општинско 

веће општине Блаце, на седници одржаној дана 24.04.2015. године, доноси 

 

 

ПРОГРАМ 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАСЕЉУ БЛАЦЕ 

- ПРОГРАМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАРАКА – 

 

1 Локација бр.1.  

Претходна ознака Локација бр.14. (22) 

Катастарска парцела 5814 ко Блаце 

Улица Карађорђева 

Површина 31м2 

комунална опремљеност да 

 

2 Локација бр.2.  

Претходна ознака Локација бр.14. (23) 

Катастарска парцела 5814 ко Блаце 

Улица Карађорђева 

Површина 38м2 

комунална опремљеност да 

 

 
Сл.локација бр.1 и локација бр.2 
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3 Локација бр.3.   

Претходна ознака Локација бр.18. 

Катастарска парцела 6093 ко Блаце 

Улица Радивоја Увалића Бате 

Површина 37м2 

комунална опремљеност да 

 

4 Локација бр.4.   

Претходна ознака Локација бр.19. 

Катастарска парцела 6093 ко Блаце 

Улица Радивоја Увалића Бате 

Површина 48м2 

комунална опремљеност да 

 

 
Сл.локација бр.3 и локација бр.4. 

 

 

 

5 Локација бр.5.   

Претходна ознака Локација бр.26. 

Катастарска парцела 6599/1 ко Блаце 

Улица Светог Саве 

Површина 46м2 

комунална опремљеност да 

   

6 Локација бр.6.   

Претходна ознака Локација бр.28. 

Катастарска парцела 6599/1 ко Блаце 

Улица Светог Саве 

Површина 26м2 

комунална опремљеност да 

   

7 Локација бр.7.   

Претходна ознака Локација бр.29. 
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Катастарска парцела 6599/1 ко Блаце 

Улица Светог Саве 

Површина 34м2 

комунална опремљеност да 

   

8 Локација бр.8.   

Претходна ознака Локација бр.30. 

Катастарска парцела 6599/1 ко Блаце 

Улица Светог Саве 

Површина 31м2 

комунална опремљеност да 

 

 
Сл.локациај бр.5,6,7 и 8 

 

9 Локација бр.9.  

Претходна ознака Локација бр.31. 

Катастарска парцела 6022/1 ко Блаце 

Улица Браће Вуксановић 

Површина 32м2 

комунална опремљеност да 

   

10 Локација бр.10.  

Претходна ознака Локација бр.31. 

Катастарска парцела 6022/1 ко Блаце 

Улица Браће Вуксановић 

Површина 32м2 

комунална опремљеност да 
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Сл.локација бр.9 и локација бр.10 

 

11 Локација бр.11.   

Претходна ознака нова локација 

Катастарска парцела 5870 ко Блаце 

Улица Браће Вуксановић 

Површина 50м2 

комунална опремљеност Има услова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл.локација бр.11. 

 

Број: II-353-605/15 

Дана 25.3.2015. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

          ПРЕДСЕДНИК 

                   Иван Бургић с.р. 
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На основу чл. 68. ст. 1 т. 11. Статута Општине Блаце („Службени лист општине Блаце 

бр.7/08, 8/13 и 1/15) , члана 3.  Одлуке о прибављању , коришћењу, управљању и  

располагању  стварима у својини Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 

1/15), чл.10. Одлуке  о постављању , огласних и других објеката привременог карактера и 

уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера  („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 3/15) ,члана 21.  Пословника о раду Општинског већа(„Службени лист општине 

Блаце“, бр. 5/14), Општинско веће Општине Блаце на својој 53. седници одржаној дана 

24.04.2015. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ 

 

I 

 

Образује се комисија за давање у закуп непокретностри у јавној својини Општине Блаце ( у 

даљем тексту: Комисија) у саставу: 

1.Александар Станковић, општински правобранилац , председник комисије 

2.Младен Ћирковић, запослен у Општинској управи општине Блаце, члан 

3.Дејан Кнежевић, , запослен у Општинској управи општине Блаце, члан 

 

II 

 

Задаци Комисије утврђени су одредбама Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 1/10),   Одлуке о прибављању , коришћењу, управљању и  располагању  

стварима у својини Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/15) и Одлуке о 

постављању и уклањању  монтажних, огласних, објеката привременог карактера  

(„Службени лист општине Блаце“, бр. 3/15). 

 

III 

 

Стручне и административно- техничке  послове за Комисију обавља Служба органа 

општине. 

 

IV 

 

Решењем известити именоване и архиву већа. 

 

V 

 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном листу општине 

Блаце. 

Бр. II-02-607/15  

Дана, 22.04.2015. године 

                                     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

      Oбрадио/ла:   

 Јулијана Јовановић                                                                                                                                            

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13 и 142/14), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 10.,  12. и 13. 

Одлуке о буџету Општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист Општине Блаце“, број 9/14), 

Председник општине Блаце, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску 

администрацију, дана 09.04.2015. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 56.999,00 динара, са позиције 

427 „текућа резерве“ буџета општине Блаце, економска класификација 499120, 

организациона шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 

160, на име накнаде за рад на спровођењу избора за избор председника Месне заједнице  

Горње Сварче, члановима и секретару Комисије и члановима Бирачког одбора за бирачко 

место број 26. Горње Сварче. 

 

2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун чланова и секретара 

Комисије и чланова Бирачког одбора. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих оквиру главе 

1.01. Скупштина општине, на нову позицију 1/1. „избори у месним заједницама“, економска 

класификација 416100, функционална класификација 110.   

 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-575/15 

У Блацу, 09.04.2015. године  

 ГА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                             Иван Бургић с.р.   
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13 и 142/14), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 10.,  12. и 13. 

Одлуке о буџету Општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист Општине Блаце“, број 9/14), 

решавајући по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, са седиштем у Блацу, 

Председник општине Блаце, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску 

администрацију, дана 09.04.2014. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Предшколској установи „Наша радост“, са седиштем у Блацу, одобравају се 

новчана средства у износу од 389.000,00 динара, са позиције 427 „текућа резерве“ буџета 

Општине Блаце, економска класификација 499120, организациона шифра корисника 

буџетских средстава 70298, функционална класификација 160, за потребе израда справа и 

играчака, а ради уређења полигона и припреме за „Такмичење предшколаца у саобраћају“, 

по рачуну бр. 27. Самостална столарска радња „ЈАВОР”, предузетника Драгана Јанковића, из 

Џепнице, а по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, број 139/15, од 08.04.2015. 

године. 

 

2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Предшколске установе 

„Наша радост“, број: 840-210661-03. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

4. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих оквиру главе 

4.09. Предшколска установа „Наша радост“, на нову позицију 354/1/1. „опрема за 

образовање“, економска класификација 512600, функционална класификација 911.   

 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-566/15 

У Блацу, 09.04.2015. године  

 ГА                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                      ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                         Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13 и 142/14), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 10., 12. и 13. 

Одлуке о буџету Општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/14), 

Председник општине Блаце, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску 

администрацију, дана 15.04.2015. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 18.751,00 динара, са позиције 

427 „текућа резерве“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100, 

организациона шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 

160, за исплату накнадe на име неискоришћеног годишњег одмора, по захтеву Милоша 

Павловића, из Блаца, бившег помоћника Председника општине Блаце, усвојеног Закључком 

Комисије за административна питања Скупштине општине Блаце, број: I-12-433/15, од 

31.03.2015. године, у бруто износу од 18.751 динара (15.750,40 динара нето износ + 3.000,08 

динара порез). 

 

2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих оквиру главе 

4.01. Општинска управа општине Блаце, отварањем нове позиције 70/1. „Остале накнаде 

штете“, економска класификација 485100, функционална класификација 130.   

 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-583/15 

У Блацу, 15.04.2015. године  

 ГА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                             Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13 и 142/14), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 10., 12. и 13. 

Одлуке о буџету Општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/14), 

Председник општине Блаце, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску 

администрацију, дана 22.04.2015. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВА СЕ употреба новчаних средства, у износу од 300.000,00 динара, са 

позиције 427 „текућа резерве“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100, 

организациона шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 

160, за измирење обавеза на име извршених услуга уклањања животињских лешева и 

спровођење мере хватања паса и мачака  луталица. 

 

2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих оквиру главе 

4.13. Опште и специјализоване услуге, програм 15 – Локална самоуправа, отварањем нове 

апропријације (позиције) 404/1. „Остале услуге заштите животиња“, економска 

класификација 424100, функционална класификација 540.   

 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-609/15 

У Блацу, 22.04.2015. године  

 ГА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                             Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13 и 142/14), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 10., 12. и 13. 

Одлуке о буџету Општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/14), 

Председник општине Блаце, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску 

администрацију, дана 28.04.2015. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВА СЕ употреба новчаних средства, у износу од 53.872,00 динара, са 

позиције 427 „текућа резерве“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100, 

организациона шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 

160, за измирење обавеза по приспелим рачунима за извршене услуге текуће поправке и 

одржавање зграде општине. 

 

2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру главе 

4.01. Општинска управа, програм 15 – Локална самоуправа, увећањем апропријације 

(позиције) 61/1. „текуће поправке и одржавање зграда“, економска класификација 425100, 

функционална класификација 130.   

 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-654/15 

У Блацу, 28.04.2015. године  

 ГА                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                             Иван Бургић с.р.  
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